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10.05.20 

 לכבוד
 ד"ר סוהיל דיאב 

 ראש עיריית טמרה 
 א.נ.,

 
 בתי ספר טמרה ת קרינה בומדידדו"ח הנדון:  

 

 טמרה  -בתי ספר  מקום הבדיקה 
 טמרה  כתובת 

 29-04-2020/ 27-04-2020 תאריך הסיור לביצוע מדידה 
 אלקטרומגנטית מדידת צפיפות הספק קרינה  סוג המדידות 

 

 שעת ביצוע המדידה מצוינת ליד כל בדיקה בהתאם, 
 תנאי מזג אוויר: בהיר

 תנאי ביצוע מדידות 

 ממדידות נערכו סאדק חג'אזי )מתכנן סביבתי(, דיאב מוסטפא )רכז חינוך(
 נקודות ציון  של מוקד/י השידור המדידות בוצעו בחצרות וחדרי לימוד בבי"ס

 המדידה, אנטנות:תאור אזור 
 כל מקום בנפרד בהתאם למקום המדידה 

 

 אפיון מיקום האתר 

 
 

 : תוצאות המדידה
 

 מס' שעה  מקום תאריך  תוצאה 

 V\M0.65  –חצר פנימית  
 -חדר לימוד ליד חלון 

V\M0.5 > 

-9:00 בי"ס אלבירוני  27-4-2020
10:00 

1 

 נמוך מאוד  –חצר פנימית  
 נמוך - חדר לימוד ליד חלון 

-10:00 בי"ס " ד "  27-4-2020
11:00 

2 

 V\M1.5  –חצר פנימית  
 -חדר לימוד ליד חלון 

M\V0.5 > 

-11:00 בי"ס אלזהרא "ג"  27-4-2020
12:00 

3 

 V\M3.5  –חצר פנימית  
 -חדר לימוד ליד חלון 

V\M0.5 > 

-12:00 בי"ס  "א"  27-4-2020
13:00 

4 
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 V\M3.5  –חצר פנימית  
 -חדר לימוד ליד חלון 

M\V0.5 > 

-13:00 בי"ס אלבוכארי  27-4-2020
14:00 

5 

 V\M3.0  –חצר פנימית  
 -חדר לימוד ליד חלון 

M\V0.5 > 

בי"ס חט"ב   27-4-2020
 אלפראבי 

14:00-
15:00 

6 

 V\M1.5  –חצר פנימית  
 -חדר לימוד ליד חלון 

M\V0.5 

בי"ס חט"ב אבן   29-4-2020
 ח'לדון 

9:00-
10:00 

7 

 מאוד נמוך  –חצר פנימית  
 נמוך - חדר לימוד ליד חלון 

-10:00 בי"ס אבן סינא  29-4-2020
11:00 

8 

 V\M4.0  –חצר פנימית  
 -חדר לימוד ליד חלון 

M\V0.5 > 

בי"ס תיכן   29-4-2020
 אלכוארזמי 

11:00-
12:00 

9 

 V\M4.0  –חצר פנימית  
 -חדר לימוד ליד חלון 

M\V0.5 > 

בי"ס תיכון ד"ר   29-4-2020
 השאם אבו רומי 

13:00-
14:00 

10 

 
 
 
 
 

 הסבר לתוצאות המדידה
***** 

התוצאות שהתקבלו אופניות ובהתאם לצפיות , והן מייצגות את הרמה  *****  
 שנמדדה באותו רגע . ת המקסימאלי

מהרמות המותרות בחצרות    10%מדובר ברמת קרינה נמוכה מאוד , ואינה מגיעה ל 
 ובמקומים פתוחים .
שהתקבלה נמוכה עוד בהרבה , ולפעמים לא נקלטה עוצמה  בתוך כיתות , הרמה 

 בכלל .
- של בניהמותרת המרבית החשיפה  רמת  קבע כי  (WHOארגון הבריאות העולמי )

  מיקרו ואט לסמ"ר 400  א, הי  הסלולריבתדר  לקרינה בתחום תדרי הרדיו,  דםא
סף  -הסביבה כסף זה אומץ ע"י המשרד לאיכות , V/M  39 - שהזה שווה ערך ל כ

 .בריאותי
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מיקרו   5קרינת הרקע בבית מגורים טיפוסי בסביבה עירונית אינה עולה על  •
 ואט לסמ"ר.

לחשיפה במקומות בהם שוהים   סף סביבתיהמשרד לאיכות הסביבה קבע  •
אנשים ברציפות לאורך זמן כגון בתוך בתים, משרדים וכד'. סף זה עומד על  

 מקרו ואט 40עולמי. )כלומר  עשירית מהסף שקבע ארגון הבריאות ה
( לגבי אזורים שאינם מאוכלסים  ברציפות לאורך זמן  V/M 12.5לסמ"ר , 

 מהסף שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי.  30%הסף הסביבתי הינו 

 

من املقياس املسموح عاملياً يف مجيع املدارس واألماكن اليت   10النتائج تبني أن نسبة األشعة اقل من %
 فحصت. 

 
 

 דגם EMEמכשיר  תוצרת  חברת  
Personal exposure meter 

Electromagnetic field Strength Meter, Model eme guard 3140 1420K20530, 

Frequency range                 80mHz – 3.5GHz 

 

 EMEחיישן תוצרת חברה 
guard 3140 

Level range                                         0.3 – 300 V/m 

Temperature error                       -10ºC÷50ºC  ,85%  
 

 12/2020 תוקף הכיול של המכשיר 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 צוות היחידה 

 
 העתק:

 גב' דורית זיס מנהל מ.ה.ס מחוז צפון -

 מוחמד שמא מנהל מחלקת חינוך עיריית טמרה  -

 מנהלי בתי ספר -

 ביחדה מוסטפא דיאב מ.מ  -
 


